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Zápis č. 1/2021 

Školské rady Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského 350,   

příspěvková organizace o elektronickém projednání dokumentů   

______________________________________________________________________ 

 

Členové:  
Mgr. Jana Majzlíková 

p. Gabriela Píšťková  

 

Mgr. Dagmar Janásová 

Mgr. Lenka Machová  

Mgr. Jiří Silný 

 

Ing. Zdeněk Procházka 

Ing. Jiří Durďák 

Ing. Petra Křiváčková 

 

Omluveni: Mgr. Tereza Grufíková 

 

 

PROGRAM ELEKTRONICKÉHO PROJEDNÁNÍ:  

 

 

Termín: středa 10.02.2021 od 15 hod. 

 

Členové školské rady obdrželi  pozvání elektronicky. Z důvodu probíhající epidemické 

situaci v návaznosti na COVID – 19  proběhlo projednání  o  níže  uvedených 

dokumentech videokonferenčně.    

 

 

Program: 

1. Zamýšlené změny v ŠVP od 01.09.2021 na základě nového vydaného RVP 

2. Průběh distanční výuky, aktuální provoz školy, činnost tzv. krizové školy 

3. Vzdělávací kempy pro jednotlivé třídy po uplynutí protiepidemických 

      opatření 

4. Hospodaření školy a aktuální ekonomická činnost organizace se zřetelem na 

      pandemii Covid-19, zrušení naplánovaných akcí a způsob finančního      

      vypořádání 

5. Aktuální nákupy, probíhající rekonstrukce a opravy 

6. Usnesení, závěr  

 

Paní předsedkyně přivítala přítomné členy a předala slovo Mgr. Janu Vorbovi, který 

sdělil informace k jednotlivým bodům programu.  

 

 

Ad 1) Zamýšlené změny v ŠVP od 01.09.2021 na základě nového vydaného 

RVP 

 

Mgr. Vorba seznámil členy školské rady se zamýšlenými změnami ŠVP  od 01.09.2021:  

 

Revize stávající 7. verze ŠVP ZŠ UNESCO, zpracované dle RVP - následné vydání 8. 

verze k 01.09.2021.  V úpravě z ledna 2021 MŠMT vydává k 01.09.2021 opatření, 

kterým se mění RVP ZV. 
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a) předmět informatika po 1 hodině 4.-9. roč. 

 

minus 1 hod přírodovědy 4. roč., minus 1 hod. dějepisu 6. roč., minus 1 hod. výtvarné 

výchovy 7. roč., minus 1 hod. dalšího cizího jazyka (jazykové zaměření) či 1 hod. 

matematicko-fyzikální seminář (přírodovědné zaměření) 8. roč.,  

v 5. a 9. roč. již informatiku po 1 hod. vyučují 

 

b) ČJ a M – posílení dotace o 1 hod. v 9. roč. na celkových 5 hodin 

minus 1 hod. chemie 9. roč., minus 1 hod. cizího jazyka 9. roč. 

 

c) přesun 1 hodiny fyziky z 8. roč. do 6. roč. 

- výhoda úbytku jednoho odpoledního vyučování v 8. roč. 

 

Původní povinná čas. dotace na 2. st.: 29 + 30 + 32 + 31 = celkem 122 hodin 

Nová povinná časová dotace na 2. st.: 30 + 30 + 31 + 31 = celkem 122 hodin 

 

d) drobné změny ve volitelných předmětech přírodovědného zaměření 

- předmět technika 1 hod. v 6. a 7. roč. (místo cvičení z informatiky) 

- minus 1 hod. přírodovědný seminář; plus 1 hod. laboratorní seminář 6. roč. 

 

Jsme rádi za úpravu RVP, hlavní předměty zůstaly stejné, tam nejsou žádné změny, 

naopak přírodopis, zeměpis, chemie, atd., tam došlo k úpravám, cca 1/3 učiva byla 

vypuštěna.  

 

Ad 2) Průběh distanční výuky, aktuální provoz školy, činnost tzv. krizové 

školy 

 

Škola zajišťuje péči  pro žáky, jejichž rodiče pracují v IZS,  od 5.30 do 18.30 h každý 

den včetně prázdnin,  je náročné na personální zajištění. Průběh distanční výuky běží 

bez problémů, zvolený počet hodin výuky  je optimální. Dětem ale již chybí sociální 

kontakty. Všichni sice získali informační dovednosti, ale přetrvávají potíže 

s internetovým připojením, narážíme na technické limity.  Ve škole se dodržují  striktně 

všechna hyg. opatření. 

  

Ad 3) Vzdělávací kempy pro jednotlivé třídy po uplynutí protiepidemických 

opatření 

Pokud se epidemická situace stabilizuje, tak bychom rádi na podzim, aby všechny třídy,    

2. - 9. ročník, jely na týden na školu v přírodě se zaměřením  na vztahy ve třídě, 

socializační aktivity.  

 

Ad 4) Hospodaření školy a aktuální ekonomická činnost organizace se 

zřetelem na pandemii Covid-19, zrušení naplánovaných akcí a způsob 

finančního vypořádání 

Veškeré opatření v rámci epidemické situace výrazně zasáhly do  ekonomické činnosti 

školy, zejména do doplňkové činnosti, stojí nám pronájmy, nemohou chodit cizí 

strávníci do školní jídelny, museli jsme udělat nějaká personální opatření, byly zrušeny 

plánované akce, vráceny prostředky za neuskutečněné akce, úplaty ve ŠD.  

 

Ad 5) Aktuální nákupy, probíhající rekonstrukce a opravy 

V budově Hradební děláme novou jazykovou učebnu  - vybavení, zařízení, ozvučení, 

dokoupili jsme ICT vybavení, pedagogové mají nové notebooky. Podařilo se nám 

zapůjčit počítače i soc. slabým žákům, přes  mobilního operátora SIM karty, takže žáci, 

kteří neměli vybavení, připojení k internetu, dostali k dispozici PC i internet. Velké 

finanční prostředky jsme získali skrze dary SRPD a různých firem.   
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Ad 6) Usnesení, závěr  

 

Předsedkyně školské rady i ředitel školy poděkovali všem přítomný členům za účast.  

            

Usnesení  ŠR ze dne 10.02.2021 č. 1/2021:     

Školská rada bere na vědomí: 

 

 Zamýšlené změny v ŠVP od 01.09.2021 na základě nového vydaného RVP 

 informace  k průběhu distanční výuky, aktuálnímu provozu školy, činnosti 

tzv. krizové školy 

 k přípravě vzdělávacích kempů pro jednotlivé třídy po uplynutí 

protiepidemických opatření 

 informaci k hospodaření školy a aktuální ekonomické činnosti organizace se 

zřetelem na pandemii Covid-19, ke zrušení naplánovaných akcí a způsobu 

finančního vypořádání 

 probíhajícím rekonstrukcím a opravám.  

 

 

Uherské Hradiště dne  16.02.2021 

 

Zapsala:  Ing. Petra Křiváčková, zapisovatelka ŠR 

 

Elektronicky schválila: předsedkyně ŠR Mgr. Jana Majzlíková, v. r.  


